
 

 

 

Pozvánka k účasti v LETNÍ ŠKOLE INTERREG 2019  
24.-28.6.2019 

 
Letní škola je každoročně organizována a podpořena v rámci projektu: 

Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 

Místo konání: TRIANON, z.s. Na Horkách 1701, Český Těšín, www.ostrianon.cz 
 
Cíl:    Prohloubení znalostí o nízkouhlíkovém hospodářství v kontextu cirkulární ekonomiky 
 
Obsah letní školy: 

 PŘEDNÁŠKY EXPERTŮ na témata: Separace pro recyklaci, cirkulární ekonomika, energetická bezpečnost. 

 EXKURZE: Výroba a distribuce tepla, voda, odpadové hospodářství města. 

 PRAXE: Diagnostika, spektrometrická analýza, cirkulární ekonomika, separace, recyklace, repase. 

 TÉMATICKÉ SMĚRY PRAKTICKÉ ČÁSTI: Robotika, elektromobilita, akumulační energetické systémy, 
elektronické systémy s vyšší účinností, solární technologie. 

 METODIKA: Dokumentace a prezentace pracovních postupů s metodickými informacemi popisujícími a 
rozvíjejícími aktivity TRIANON. 

 
Zájemci se přihlašují do pátku 10.6.2019 do 14.00 hod., e-mailem na: predseda@ostrianon.cz nebo  LWroblewski@wsb.edu.pl 
 
Bližší informace o projektu na stránkách www.ostrianon.cz nebo  https://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/cs/ 
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Program Letní školy: 
 
24.6.2019          09:00 – 16:00 hod. 
   Zahájení, seznámení s programem, rozdělení účastníků do týmů       B.Horák 
   Přednáška Separace pro recyklaci, cirkulární ekonomika        ext. lektor   
   Exkurze v provozu TRIANON           V.Šuňal 

Praktický program / defektace, repasování a příprava dokumentace Ia .         B.Horák, V.Šuňal 
13,00 hod. Oběd Gymnázium ČT 

                                               Návštěva Sběrného dvoru Český Těšín          V.Šuňal 
   Praktický program / defektace, repasování a příprava dokumentace Ib.      B.Horák, V.Šuňal 
 

25.6.2019  09:00 – 16:00 hod. 
Metody analýzy složení plastů a možnosti jejich recyklace        ext. lektor 
Exkurze  ČOV Český Těšín            V.Šuňal  

13,00 hod. Oběd Gymnázium ČT 
Praktický program / defektace, repasování a příprava dokumentace II.         B.Horák, V.Šuňal 

 

26.6.2019  09:00 – 16:00 hod. 
   Den pro analýzu materiálů kovových slitin           ext. lektor  
    Exkurze Teplo Těšín            V.Šuňal 

13,00 hod. Oběd Gymnázium ČT 
Praktický program / defektace, repasování a příprava dokumentace III.      B.Horák, V.Šuňal 

 

27.6.2019  09:00 – 16:00 hod. 
Exkurze -Škola Obnovy Venkova ŠOV - Kapplův dvůr Třanovice       V.Šuňal    

13,00 hod. Oběd Gymnázium ČT 
Praktický program / defektace, repasování a příprava dokumentace IV.      B.Horák, V.Šuňal  

 

28.6.2019  09:00 – 16:00 hod. 
Exkurze SVMC TRIANON – modelové řešení energeticky nezávislého objektu      B.Horák  
Praktický program „Vyrob si svůj sluneční kolektor“         V.Šuňal 

13,00 hod. Oběd Gymnázium ČT 
   Prezentace vytvořené dokumentace / metodiky a realizovaných zařízení účastníky Letní školy 

Vyhodnocení, předání certifikátů a závěr            B.Horák  
 
Pozn.:  1. Účastníkům Letní školy je organizátorem hrazeno stravování – oběd a cestovní náklady na exkurze. 
 2. Program Letní školy je předběžný a organizátoři si vyhrazují právo jej měnit jak obsahově, tak časově vzhledem k nepředvídatelným okolnostem. 


